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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl Direktyvos 2002/73/EB, iš dalies keičiančios Tarybos direktyvą 76/207/EEB dėl 
vienodo požiūrio į vyrus ir moteris principo taikymo įsidarbinimo, profesinio mokymo, 
pareigų paaukštinimo ir darbo sąlygų atžvilgiu, perkėlimo ir taikymo
(2008/2039(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į 2003 m. gruodžio 16 d. Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį 
susitarimą dėl geresnės teisėkūros1,

– atsižvelgdamas į 2002 m. rugsėjo 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvą 2002/73/EB, iš dalies keičiančią Tarybos direktyvą 76/207/EEB dėl vienodo 
požiūrio į vyrus ir moteris principo taikymo įsidarbinimo, profesinio mokymo, pareigų 
paaukštinimo ir darbo sąlygų atžvilgiu2,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto pranešimą ir Užimtumo ir 
socialinių reikalų komiteto nuomonę (A6-0000/2008),

A. kadangi Sutartyje įtvirtinti demokratijos ir teisinės valstybės principai leidžia teisės aktų 
leidėjui stebėti, kaip įgyvendinami jo priimti teisės aktai,

B. kadangi Parlamento, kaip vieno iš teisės aktų leidėjo, užduotis, susijusi su stebėjimu, kaip 
įgyvendinama Direktyva 2002/73/EB, sudėtinga dėl per menkos Komisijos gaunamos 
informacijos; dėl tos priežasties nacionalinių parlamentų kompetentingiems komitetams ir 
lygybės institucijoms nusiųsti raštai, kuriuose prašoma informacijos, ir atsakymai gauti iš 
27 nacionalinių parlamentų asamblėjų ir 16 lygybės institucijų,

C. kadangi Direktyva 2002/73/EB yra svarbus etapas siekiant moterų ir vyrų lygybės ir 
naikinant diskriminaciją dėl lyties visoje visuomenėje,

D. kadangi „seksualinio priekabiavimo“ apibrėžtis pirmą kartą nustatyta ES lygiu 
Direktyvoje 2002/73/EB ir kadangi toje direktyvoje taip pat apibrėžta tiesioginė 
diskriminacija, netiesioginė diskriminacija ir priekabiavimas, draudžiama moterų 
diskriminacija dėl nėštumo ar motinystės atostogų ir numatoma teisė grįžti į ta patį darbą 
arba lygiavertes pareigas po motinystės atostogų arba po tėvystės ar įvaikinimo atostogų, 
kai tokias teises pripažįsta valstybės narės,

E. kadangi valstybės narės prisiėmė nemažai įsipareigojimų įgyvendindamos 
Direktyvą 2002/73/EB iki 2005 m. spalio 5 d., būtent:

 paskirti instituciją ar institucijas, kurių kompetencija apimtų vyrų ir moterų vienodų 
galimybių skatinimą, analizavimą, stebėjimą ir palaikymą,

                                               
1 OL C 321, 2003 12 31, p. 1.
2 OL L 269, 2002 10 5, p. 15.
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 skatinti socialinių partnerių socialinį dialogą, siekiant vienodo požiūrio skatinimo, 
įskaitant tokias priemones kaip darbo vietose taikomos praktikos stebėjimas, 
kolektyvinės sutartys ir kt.,

 skatinti dialogą su atitinkamomis NVO, siekiant skatinti vienodo požiūrio principą,

 planuotai ir sistemingai skatinti vienodą požiūrį darbo vietose, pvz., pateikiant 
ataskaitas apie lygybę bendrovėje, kuriose pateikiama informacija apie vienodą 
požiūrį į vyrus ir moteris,

 taikyti veiksmingas priemones, kad būtų užtikrintos tikros sankcijos dėl direktyvos 
pažeidimų, kai kompensacija aukoms negali būti apribojama iš anksto nustatant 
aukščiausią ribą, išskyrus vos kelis atvejus,

 asmenys, palaikantys diskriminacijos dėl lyties ir priekabiavimo aukas, turėtų gauti 
tokią pat apsaugą nuo neigiamo elgesio,

 kas ketverius metus teikti ataskaitas Komisijai apie priemones, kurių imtasi teikiant 
specialių lengvatų tos lyties atstovams, kurių yra per mažai profesinėje veikloje, taip 
pat apie tokių priemonių įgyvendinimą,

 užtikrinti, kad būtų pataisytos arba paskelbtos niekinėmis direktyvą pažeidžiančios 
sutarčių ar susitarimų nuostatos,

F. kadangi dėl Direktyvos 2002/73/EB lėto ar prastos kokybės įgyvendinimo į pavojų 
statomas Lisabonos strategijos įgyvendinimas ir viso ES socialinio ir ekonominio 
potencialo plėtra,

1. ragina Komisiją atidžiai stebėti, kaip perkeliama Direktyva 2002/73/EB ir kaip laikomasi 
teisės aktų, kurie priimami dėl tokio perkėlimo, taip pat toliau daryti spaudimą valstybėms 
narėms; pabrėžia poreikį suteikti pakankamų išteklių šiems tikslams pasiekti;

2. prisimena Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės teisėkūros 34 punktą, visų pirma 
Tarybos įsipareigojimą raginti valstybes nares sudaryti ir paskelbti viešai lenteles, kuriose 
pateikiami duomenys apie direktyvų ir nacionalinių perkėlimo priemonių ryšį; mano, kad 
tokios lentelės palengvintų Komisijos užduotį stebėti Direktyvos 2002/73/EB perkėlimą;

3. pastebi, kad glaudus kompetentingų institucijų nacionaliniuose parlamentuose ir Europos 
Parlamento bendradarbiavimas stebint lyčių lygybės teisės aktų perkėlimą ir įgyvendinimą 
paskatintų lyčių lygybės idėjos plitimą tarp piliečių;

4. vertina per trumpą laiką iš nacionalinių parlamentų ir lygybės institucijų gautą didelį 
skaičių išsamių atsakymų dėl įgyvendinimo padėties ir su tuo susijusių problemų;

5. apgailestauja, kad dar nėra Komisijos ataskaitos Europos Parlamentui ir Tarybai, kuri turi 
būti pagrįsta valstybių narių 2005 m. pabaigoje pateikta informacija;

6. apgailestauja, kad keliuose nacionaliniuose teisės aktuose nepakankamai aiškiai ir tiksliai 
apibrėžiamos tiesioginės ir netiesioginės diskriminacijos, priekabiavimo ir seksualinio 
priekabiavimo sąvokos;
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7. yra susirūpinęs, kad keliose valstybėse narėse draudžiamos diskriminacijos taikymo sritis 
nepakankamai plati, kad atitiktų Direktyvą 2002/73/EB; primena, kad diskriminacija 
paveikia ir viešąjį, ir privatųjį sektorių;

8. apgailestauja, kad kai kurie nacionaliniai teisės aktai pažeidžia veiksmingų, proporcingų ir 
atgrasančių sankcijų principą, nes nustatomos kompensacijos išmokų ar atlyginimo 
diskriminacijos aukoms ribos;

9. atkreipia dėmesį į tai, kad mažiau palankus požiūris į moteris, susijęs su nėštumu ar 
motinystės atostogomis, yra diskriminacija; apgailestauja, kad kai kurios valstybės narės 
aiškiai nepripažino teisės po motinystės atostogų grįžti į tą patį darbą ar lygiavertes 
pareigas;

10. ragina valstybes nares užtikrinti, kad visos Direktyvos 2002/73/EB nuostatos būtų 
visiškai, teisingai ir veiksmingai perkeltos ir tinkamai įgyvendinamos;

11. džiaugiasi valstybių narių, kurios išplėtė ar sugriežtino Direktyvos 2002/73/EB 
reikalavimus, pastangomis, ypač tomis iniciatyvomis, pagal kurias naujuose visuomenės 
sektoriuose pradėta taikyti apsauga nuo diskriminacijos;

12. prašo valstybių narių imtis veiksmų paraginti darbdavius kurti darbo sąlygas, kuriomis 
užkertamas kelias seksualiniam priekabiavimui ir priekabiavimui dėl lyties, ir nustatyti 
specialias procedūras, kuriomis būtų užkertamas kelias tokiam elgesiui;

13. primygtinai ragina valstybes nares plėsti gebėjimus ir užtikrinti pakankamus išteklius 
lygybės institucijoms, numatytoms Direktyvoje 2002/73/EB, ir primena direktyvoje 
nustatytą reikalavimą užtikrinti tokių institucijų savarankiškumą;

14. pastebi skirtingą požiūrį į Direktyvos 2002/73/EB 8a straipsnio, kuriame pabrėžiamas 
valstybių narių poreikis bendradarbiauti ir keistis gerąja patirtimi, įgyvendinimą; tiki, kad 
ir Komisijos nacionalinių lyčių lygybės institucijų tinklas, ir „Equinet“ – svarbios 
priemonės stiprinant tokį bendradarbiavimą ir skatinant vienodą Bendrijos teisės 
įgyvendinimą vienodo požiūrio į moteris ir vyrus srityje;

15. džiaugiasi Komisijos ketinimu 2009 m. atlikti lygybės institucijų organizavimo tyrimą; 
kviečia Komisiją ir valstybes nares įvertinti ES piliečių žinių apie lygybės institucijų 
siūlomas paslaugas lygį ir pradėti informacijos kampanijas, siekiant padaryti tokias 
institucijas geriau žinomomis;

16. atkreipia dėmesį į teisių pagal Direktyvą 2002/73/EB išmanymo lygį tarp moterų, kurį 
rodo mažas skaičius bylų ir pateiktų skundų dėl lyčių lygybės; ragina valstybes nares, 
profesines sąjungas, darbdavius ir NVO sustiprinti savo pastangas informuoti moteris apie 
galimybes, kuriomis gali naudotis diskriminacijos aukos pagal nuo 2005 m. galiojančius 
nacionalinius teisės aktus;

17. pastebi ribotą diskriminacijos aukų pasitikėjimą teismine apsauga; ragina valstybes nares 
užtikrinti, kad suteikta pagalba būtų nepriklausoma ir nemokama, stiprinti garantijas 
diskriminacijos aukoms ir numatyti teisminę apsaugą asmenims, kurie gina 
Direktyvos 2002/73/EB saugomą asmenį ar liudija tokio asmens vardu;
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18. pripažįsta teigiamą poveikį diskriminacinės praktikos, apie kurią galima sužinoti glaudžiai 
bendradarbiaujant lygybės institucijoms ir darbo inspekcijoms, egzistavimo prevencijai ir 
vertinimui; ragina valstybes nares primygtinai reikalauti, kad darbo inspekcijos būtų 
mokomos apie naują atsakomybę, atsiradusią perkėlus Direktyvą 2002/73/EB, taip pat 
apie naujai sukurtas priemones, pvz., įrodinėjimo naštos perkėlimą;

19. pabrėžia svarbų NVO vaidmenį teikiant pagalbą diskriminacijos aukoms; prašo viešųjų 
institucijų skirti lėšų tarpininkavimo ir pagalbos projektams, kuriuos vykdyti yra brangiau 
ir sudėtingiau nei platinimo kampanijas;

20. pabrėžia patikimų, lyginamų ir prieinamų kiekio ir kokybės rodiklių, taip pat statistinių 
duomenų pagal lytis svarbą užtikrinant direktyvos įgyvendinimą ir tolesnius su ja 
susijusius veiksmus; ragina lygybės institucijas sustiprinti savo pastangas atliekant 
nepriklausomus tyrimus, skelbiant nepriklausomas ataskaitas ir teikiant rekomendacijas su 
diskriminacija susijusiais klausimais; primena Europos lyčių lygybės instituto, kuriam 
patikėta užduotis rinkti ir analizuoti informaciją apie lyčių lygybę, vaidmenį didinant ES 
piliečių išmanymą apie lyčių lygybę ir kuriant metodines priemones, skirtas remti lyčių 
lygybės aspekto integravimą;

21. nurodo, jog būtina plėtoti socialinių partnerių dialogą siekiant skatinti taikyti vienodo 
požiūrio principą stebint darbo vietų praktiką, kolektyvinių sutarčių pasirašymą, elgesio 
kodeksų sudarymą, keitimąsi gerąja patirtimi ir praktika ir jų tyrimus;

22. kviečia valstybes nares įtraukti į savo nacionalinės teisės aktus reikalavimą įmonėms kurti 
ir diegti metinius lygybės bendrovėse planus ir užtikrinti lyčių pusiausvyrą bendrovių 
valdybose;

23. kviečia valstybes nares raginti darbdavius reguliariai teikti darbuotojams ir jų atstovams 
informaciją pagal lytis;

24. atkakliai tvirtina, kad reikia kurti nacionalinius mechanizmus, kuriais siekiama stebėti 
lygaus užmokesčio principo įgyvendinimą;

25. primena valstybėms narėms, kaip svarbu kuriant ir įgyvendinant įstatymus aktyviai 
įgyvendinti lyčių lygybės aspektą;

26. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, nacionaliniams 
parlamentams ir nacionalinėms lygybės institucijoms.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Lyčių lygybė – pagrindinė teisė, kuri ES teisėje turi išskirtinę vietą, bet 28,4 procentinių taškų 
skirtumas tarp vyrų ir moterų užimtumo 2007 m. ES-27 valstybėse narėse3 rodo, kad lyčių 
nelygybė vis dar yra struktūrinė problema, kurią reikia spręsti. Ir tai padaryti labai svarbu ne 
tik dėl akivaizdžios priežasties, kad lygybė yra pagrindinė teisė, bet ir dėl to, kad 2000 m. 
kovo mėn. Lisabonos Europos Vadovų Taryba iškėlė Europos Sąjungai tikslą iki 2010 m. 
padidinti moterų užimtumą daugiau kaip 60 %.

Be to, atlyginimų skirtumai rodo, kad skirtumai, susiję su lyčių nelygybe, turi būti sumažinti 
ne tik užimtumo, bet ir užimtumo kokybės požiūriu. Tarptautinės profesinių sąjungų 
organizacijos 2008 m. pranešime apie Pasaulinį vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumą
teigiama, kad moterims įgijus aukštąjį išsilavinimą atlyginimų skirtumas nebūtinai mažėja, o 
kai kuriais atvejais didėjant išsilavinimo lygiui tas skirtumas net didėja.

Priimdami 2002 m. rugsėjo 23 d. Direktyvą 2002/73/EB, kuria iš dalies keičiama Tarybos 
direktyva 76/207/EEB, Europos Parlamentas ir Taryba suteikė ES valstybėms narėms 
veiksmingą priemonę gerinti vienodą požiūrį į moteris ir vyrus darbo rinkoje 
reglamentuojančius nacionalinės teisės aktus.

Tačiau lėtas ar prastos kokybės šios direktyvos įgyvendinimas kelia pavojų Lisabonos 
strategijos įgyvendinimui ir galimybei plėtoti visą ES socialinių ir ekonominių pajėgumų 
potencialą.

Reikalavimų laikymasis. Dabartinė padėtis

Procedūros dėl nepranešimo

Direktyvos perkėlimo termino pabaigoje (2005 m. spalio 5 d.) devynios valstybės narės 
nepranešė apie priemones direktyvai perkelti. Taigi Komisija pradėjo pažeidimų tyrimo 
procedūras visų tų valstybių narių atžvilgiu ir dėl to pradėtos dvi procedūros dėl nepranešimo 
– Belgijos ir Liuksemburgo atžvilgiu.

Procedūros dėl neatitikties

Komisija nustatė, kad dėl šios direktyvos nuostatų sudėtingumo ir naujumo ją perkeliant kilo 
daug problemų. Taigi 2007 m. pirmąjį pusmetį 22 valstybėms narėms nusiųsti oficialūs 
pranešimai. Tikrinant 23 teisės aktų atitiktį reikalavimams, Ispanija yra vienintelė valstybė 
narė, negavusi oficialaus pranešimo.

Tačiau tai nereiškia, kad visose 22 valstybėse narėse yra didelių reikalavimų neatitikties 
problemų. Patirtis rodo, kad daugelis per pažeidimų tyrimo procedūrą Komisijos iškeltų 
prieštaravimų išsprendžiami nusiuntus oficialų pranešimą ir ypač po to, kai pateikiama 

                                               
3 http://ec.europa.eu/employment_social/employment_strategy/pdf/2008compendium_en.pdf
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pagrįsta nuomonė.

Remiantis Komisijos duomenimis, visos valstybės narės atsakė į oficialų pranešimą ir 
Komisija šiuo metu baigia nagrinėti atsakymus. FEMM komitetas informuotas, kad Estija ir 
Suomija jau gavo pagrįstą nuomonę ir tikimasi, kad iki 2008 m. pabaigos Komisija bus 
priėmusi sprendimą dėl likusių pradėtų procedūrų tęsinio, t. y. pagrįstų nuomonių pateikimo 
arba bylų nutraukimo.

Teismo bylos

Teisingumo Teismas neseniai nustatė, kad Belgija ir Liuksemburgas pažeidė įsipareigojimą 
pranešti, nors dabar Liuksemburgas jau perkėlė direktyvą.

2008 m. gegužės 27 d. FEMM komiteto posėdyje pasikeista nuomonėmis apie šį dokumentų 
rinkinį ir Komisija informavo, kad pirmoji šios direktyvos perkėlimo ataskaita bus pateikta 
2009 m. pirmąjį pusmetį, kai tik bus išanalizuoti pažeidimų tyrimo procedūrų rezultatai.

Apibrėžtys

Apibrėžtys vienaip ar kitaip neteisingai perkeltos 15 valstybių narių.

Daugelis valstybių narių pasirinko bendrąją diskriminacijos apibrėžtį, nepaminėdamos 
diskriminacijos dėl lyties, bet bendrųjų sąvokų vartojimas gali sukelti šalutinį poveikį, kuris 
prieštarautų direktyvos dvasiai, pvz., nedaromos nuorodos į nėštumą, nėra pageidavimų 
diferencijuoti teismo statistinius duomenis apie ieškinius dėl diskriminacijos dėl lyties.

Dar viena perkeliant šią direktyvą dažniausiai pasitaikanti problema – nedaroma nuoroda į 
„seksualinį priekabiavimą“ arba ši sąvoka sujungiama su bendrąja priekabiavimo apibrėžtimi, 
dėl to apsunkinama seksualinio priekabiavimo aukų apsauga, ypač įrodymų požiūriu.

Taip pat dažnai pasitaikanti problema yra ta, kad nepateikiama netiesioginės diskriminacijos 
apibrėžtis, nepaisant to, kad šiandien tai turbūt labiausiai užslėpta diskriminacijos forma. Kaip 
minėta, atlyginimų skirstymas į moterų ir vyrų rodo, kad moterys ir vyrai patenka į skirtingas 
darbo kategorijas, nors atlieka tą patį darbą, arba kaip sektoriai, kuriuose dirba daug moterų, 
nuolat atsiduria tarp tų sektorių, kuriuose atlyginimai mažiausi.

Kita vertus, kai kurios valstybės narės išplėtė ar sugriežtino apibrėžtis įtraukdamos, pvz., 
aiškią nuorodą į „transseksualumo tapatumą ar išraišką“ arba apibūdindamos tėvystės ir (arba) 
motinystės diskriminavimą kaip diskriminavimą dėl lyties.

Taikymo sritis

Šios direktyvos taikymo sritis nėra tinkamai įgyvendinta 18 valstybių narių ir dažniausiai 
neįtraukiama savarankiška veikla ir narių priėmimas ir įtraukimas į darbuotojų ar darbdavių 
asociacijas.

Tačiau kai kuriose valstybėse narėse taikymo sritis išplėsta įtraukiant daugiau nei reikalauja 
direktyva, siekiant apimti:
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 socialinę apsaugą ir pagalbą, sveikatos priežiūrą, švietimą ir prekių ir paslaugų mainus;
 ne tik pavienius asmenimis, bet ir asmenų grupes, juridinius asmenis ir organizacijas;
 ne tik atlyginimus, bet ir bet kokias kitas darbdavių mokamas išmokas, kurioms taikoma 

atlyginimo apibrėžtis;
 darbuotojus, kurie dirba nacionalinėse organizacijose ne valstybėje narėje.

Vengrijoje nėščioms moterims nustatyta apsauga taip pat taikoma toms moterims, kurios 
dalyvauja dirbtinio apvaisinimo programose.

Nacionalinės lygybės institucijos

Direktyvos 8a straipsnyje nustatytas reikalavimas paskirti lygybės institucijas, ir visuose, 
išskyrus du, atsakymuose, kuriuos FEMM komitetas gavo iš valstybių narių lygybės 
institucijų ir nacionalinių parlamentų, patvirtinamas tokios institucijos buvimas.

Tačiau Komisija pastebėjo, kad 16 valstybių narių netinkamai įgyvendino nuostatas, nes 
esančios lygybės institucijos neturi visų direktyvoje numatytų galių arba Komisija abejoja dėl 
jų gebėjimo savarankiškai vykdyti užduotis.

Lyginamoji patirtis rodo, kad egzistuoja svarbių lygybės institucijų veiklos skirtumų: skiriasi 
veikimo pagrindas, prižiūrinti institucija, darbuotojų ir finansiniai ištekliai ir kt., nors beveik 
visuose atsakymuose nurodyta, kad pastebima horizontalių lygybės institucijų, kurioms skirta 
užduotis kovoti su visomis diskriminacijos rūšimis, steigimo tendencija.

Kalbant apie žmogiškuosius ir finansinius išteklius, skirtumai tarp valstybių narių taip pat yra 
labai dideli. Šią problemą parodo du labai panašūs lygybės institucijų atsakymai FEMM 
komitetui: dėl išteklių stokos diskriminacijos reikalai negali būti pakankamai greitai 
sprendžiami, nes tampa labai sunku atlikti tinkamą tyrimą; taip pat ne visada įmanoma 
teismuose suteikti pagalbą asmenims, kurie mano, kad yra diskriminacijos aukos, nors 
įstatyme tokia pagalba numatyta; be to, dėl išteklių trūkumo sunku planuoti lygybės kontrolės 
darbą ir lygybės institucija savo iniciatyva gali atlikti tik nedidelius tyrimus.

Organizacinė struktūra ir kompetencija

Nors kai kurios valstybės narės įsteigė visiškai naujas lygybės institucijas, daugelis jų išplėtė 
jau esamas institucijas ir patikslino jų galias.

Iš esmės valstybėse narėse taikomi trys organizaciniai modeliai, kurie atitinkamai grindžiami 
bendrosios teisės juridine sistema, ombudsmeno sistema ar romėnų teisės tradicija.

Taikant bendrosios teisės juridinę sistemą lygybės institucija turi galių atlikti tyrimus ir 
atlieka tam tikrą vaidmenį sprendžiant ginčus alternatyviu būdu, o ombudsmenas, kuriam 
patikėta užduotis kovoti su diskriminacija, gali dalyvauti teismo procesuose. Romėnų teisės 
sistemą taikančiose šalyse civiliniuose, socialiniuose ir administraciniuose procesuose 
paprastai turi dalyvauti fiziniai ir juridiniai asmenys, o tyrimo užduotis atlieka darbo 
inspektoriai.

Kompetencijos, kuri suteikiama lygybės institucijoms, laipsnis valstybėse narėse yra labai 



PE412.284v01-00 10/11 PR\743015LT.doc

LT

nevienodas ir apima tik neteisminę pagalbą, derėjimosi įgaliojimus, teisę tirti ex officio ir galią 
kištis į teisminius reikalus.

Jų pateikiami sprendimai ir rekomendacijos paprastai nėra teisiškai įpareigojantys, nors 
daugelis lygybės institucijų pripažįsta, kad tokie sprendimai ar rekomendacijos – tai tvirtas 
moralinis įpareigojimas ir paprastai teismas ir (arba) darbdaviai vykdo šiuos įpareigojimus. 
Kipre ombudsmenas yra vienintelė įstaiga, nagrinėjanti lygybės ir diskriminacijos klausimus 
ir turinti galios skirti sankcijas ir priimti įpareigojančius sprendimus.

Dar vienas pavyzdys – Nyderlandų vienodo požiūrio komisija, kuri yra pusiau teisminė 
institucija (nepriklausomas tyrimas, nagrinėjimas ir sprendimo priėmimas), kuri veikia 
atskirai nuo teismų sistemos. Tačiau teisinio komisijos sprendimų ir žalos reikalavimo 
įgyvendinimo užtikrinimas įmanomas tik teismuose.

Kelios lygybės institucijos veikia glaudžiai bendradarbiaudamos su darbo inspektoriais. 
Pavyzdžiui, Portugalijos lygybės agentūra lankosi darbo vietose ir teikia prašymus 
Generalinei darbo inspekcijai įvertinti, ar yra diskriminacinė praktika.

Darbdavių vaidmuo

Direktyvoje darbdaviai raginami planuotai ir sistemingai skatinti vienodą požiūrį į vyrus ir 
moteris darbo vietoje. Nyderlanduose yra įpareigojimas daugiau kaip 30 darbuotojų turinčiose 
įmonėse sudaryti kolektyvinius lygybės planus, o Ispanijoje kolektyviniai lygybės planai yra 
privalomi daugiau kaip 250 darbuotojų turinčiose bendrovėse arba jei tai nurodyta 
kolektyvinėje sutartyje. Kita vertus, Estijos lyčių lygybės akte darbdavių aiškiai prašoma 
rinkti statistinius duomenis apie užimtumą pagal lytis.

Pilietinės visuomenės vaidmuo

Iš atsakymų matyti, kad moterys nenoriai reikalauja savo teisių ir lygybės institucijos sutinka, 
kad tai, jog nepateikiami skundai, rodo ribotą pasitikėjimą apsaugos mechanizmu. Graikijos 
ombudsmenas pripažįsta, kad padėtį, kai trūksta ryšio tarp institucinių mechanizmų ir 
pavienių diskriminacijos aukų, pataisyti gali tik tos socialinės organizacijos, kurios aktyviai 
dirba vietose.

Svarbu imtis iniciatyvų, kad būtų sustiprintas pilietinės visuomenės dalyvavimas, visų pirma 
regioniniu ir vietos lygiais, ne tik bendrosiose informavimo ir sąmoningumo didinimo 
kampanijose, kurios paprastai gauna didžiausią NVO skiriamų lėšų dalį. Asociacijoms turi 
būti suteikta priemonių, kurios leistų teikti nepriklausomą pagalbą diskriminacijos aukoms, 
jos turėtų būti įgaliotos bylinėtis, kaip nustatyta direktyvos 6 straipsnio 3 dalyje.

Iš tikrųjų yra kelios interneto svetainės, kurias tvarko NVO, konsultuojančios diskriminacijos 
klausimais, ir keliose valstybėse narėse diskriminacijos aukoms gali atstovauti NVO.

Lyčių lygybės skatinimas

Nacionaliniai teisės aktai nedaug prisideda prie bendresnių vienodo požiūrio skatinimo 
aspektų, pvz., prevencinių priemonių ar prieš diskriminaciją nukreiptų sistemingų strategijų.
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Komisijos nuolatinėse vienodo požiūrio į vyrus ir moteris ataskaitose kasmet pakartojamas 
poreikis stiprinti lyčių apsekto įtraukimo įgyvendinimą ir neseniai Ispanijoje įsteigta nauja 
Lygybės ministerija rodo pastangas integruoti šią sąvoką, bet valstybėse narėse iš tikrųjų 
prisiimti tik keli politiniai ir instituciniai įsipareigojimai vykdyti lyčių aspekto įtraukimo 
strategijas.

Direktyvos 8b straipsnio 1 ir 2 dalyse valstybės narės raginamos skatinti socialinių partnerių 
socialinį dialogą ir, nors kelios valstybės narės kalba apie profesinių sąjungų vaidmenį 
rengiant pavyzdinę profesinių sąjungų sutartį, kurioje įrašyti su lyčių lygybe susiję straipsniai, 
kai kurie socialiniai partneriai kalba apie bendrąją informacijos stoką, kuri, pavyzdžiui, daro 
įtaką su netiesiogine diskriminacija susijusių straipsnių įtraukimui. Valstybės narės taip pat 
patvirtina glaudų valdžios ir socialinių partnerių bendradarbiavimą rengiant direktyvos 
perkėlimo į nacionalinę teisę įstatymų projektus.
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